
Chałwiarr ·modeluje .·w eipsie · d(apacza .tkanin(?ł) 
Wydaje · się ·. ~·rubym nletak.tem fil

mowanie człowieka w sytuacji dla 
niego nader h·przykrej, nienaturalnej, 
bardzp smutnej , Andrzej Czałbowski 
(scenariusz) l Roman Pietrucki Czdję· 
d a) ustawili swoje kamery nad łóż., 

kiem chorego . Nikifora, śledzili · go 
w korytarzach krynickiego szpitala. 
nuwet w dyżurce pielęgn iarek, gdzie 
pacjent ~nalazł sobie kącik do rysowa,.. 
nla w tych rzadkich · chw ilach, kiedy 
miał na . to siły. Nie da się 7.aprzeczyć 
technicznych w.alor6w reJ)ortażu, rn. in . 
b~rdzo dohry.ch zdjęć . twarzy niesz
C'7ęśliwego malarza. : Ale .,Powroty" 
nadawałyby się na l'ra~ment np. szt uki 
:J Nikiforze, · którą niewątpliwiE" kto§: 
dla Teatru TV · kiedyś napisze i . w 
której główną .role zagra mo7.e Wosz·· 
r.1erowicz? 

Bohaterem drugiego portretu, jaki 
o~lądaliśmy ·w : nied 7.ie l~. · hy ł H. G. 
Wells, wy naMzra powiE>śd nau kowo
.rantastycznej . W opowieści tej !ho ni f! 
by ł to właściwie portref C'echu j ący si<;> 
pr1ede wszyśt· kim syn t et yc7. no~<'ia ' 
llłożonej chronolor,k7. nie, wykony~tann 

f ragmenty powieści , w kt0rych wy
<;f~powa ły elementy au tohiogra fi<'Znf• 
oraz nakręconych WJ! nich filmów. 
nctmalowując ' sżE'roko stosunki po
lityczpe ~ t'· społeczne, w jakich 'żył 
pisarz. ai.itorzy .. filmu uwydatnili jego 
g.-nialną Intuicję - jak mówimy my, 
dar proroczy - jak powiedzą następne 
pokolenia. 

W "Swiątowłdzfe" z ub. środy 
miell~iny przyczynek do jeszcztJ jedne
go portretu: · powrócił na ekrany 
slynny Kongo·Milller w przededniu 
przedzierzgnięcia się w WietnaM-MUl-

(l· 

lera. Zn·ałazł w ·-A2ji ~apewne lepsze "Ośservatore ·· Romano"; bez t.rudu t·eńką fars~ S. Dobrzańskiego, którego 
ws.runld do "pracy". · można ustalić jego zacho,dnionien1łec· Julian Tuwirn i Tad~usz Sygietyński 

Przed niewiel u tygodniami Magazyn lde tr6d ł a. ,,Legendy , J:"O:żdział współ- ocalili od zapomnienia. TeleWizyjn' 
Medyczny poświęełł prawie cały swój czes.~y·:. miałby . jesz'cze 'Wyższą war· wersja Wandy Laskowskiej, która 
odcinek reumatyzmowi. przede wszy. tość, gdyby gie . poża.ł,owano fatygi . na skróci ła (miej!lcami dość niezr~cznle) 

· stkim u dzieci. · Nasz · lokalny program ,· .. npwe opracowanie tej . e·zęśei, ' ltt6t'a . ·t'ekst, trochę .zgubiła tempo, ale w 
,,Hheuma" ·przv*owan,, orzez Alic~ę .", by ła . powtór~eni~m ·nie tak dawno · surnie była tabawna. Jeżell jednak 
WterzbicJtą, byJl , bardzo dobrym dal -. nrz~dstawionego programu na temat Tea~r P9niedziałkowy Wt>rowadza na 
e:zym ciągiem t o tematu, chyba ~i;l7 ~w .• Jadwigi .trzebnią.klej. · Trzeba Q~zy- swoją scenę repertuar aż tak lekki, 
wet lepszym ęki bardzo konk~et- \\' iście · :wr,~ać . do ~prąw. grotnych i ha~ co stan·i~ się ·z Niedzielnym? 
nemu. i dobrze lustrowanemu wyk ~ą . n ~e hnyc.h,. ~Ie. ch:yba wcłąt łnacze}. Bardz~ dobry drugi odcinek opo
dowf.· trojgR z proszonych do st udi ~ . . ~o dlugiej przerwie wznowiono1 ma- wiadań prof. Tutki wg Jerzego · Sza-
. ..; pecjalistów: d (Dąbrowskiej , doc, Ho.. ~;azyn .,Klaps:· Gr7.egq1·ta Oubow.~kie- niawskiego ("Prof. Tutka był dzien

<> 1awskiego i d .. · stąhieckiej. Na ma'r- go. Odcinek : 51 .,, ·mi"'ł . "dwie p;oycje n!karzem") to chyba najmilszy prog· ' 
g i n esie i na. w a łę tego programu . ha rdzo ciekawe.: .. -report at z . wy a wy ram 'ostatnich dwóch tygodni. 
nie padło w , nim c;ak ramf:>ntalne- w T ~wietnych fotografii Tadeus~a Ku taka Trzeba talowa~, że piątkowy program · 
7.ast.r7.e7.enie 'l r~afunku ,.brak czasu ooświęconej ,.pam.lęci . Zbigniewa· Cy· ro7.rY,Wkowy z Wrocławia szedł na 
nie pozwala fl ~' · dokładnf' (ws7f'Ch- bulskiego oraz wyznania Tadeusza antenie lokalnej. Był to fragll'lent 
st•:~nne •. wyczerpują<.'.e) ... " itp. ~o fr~- Łom~.ickie.go - być mote ,,pan Wo- scenicznej .wets!l ,.I ... ist6w śpiewają-
tuJe . w1d1-a , l~tóreq~J na . mysi · me łodyJowskiego' ' w !lzetoko dy, cych'' AgmeszkJ qsłeckiei t Adama 
'> rzyjdzie poci P ,, newać kogokolwiek 7. wanym filmiP J. Hoffmanna.. Sławińskieg.o pt. ,.Płjany zając'', w 

· zJ pros1on v~P prr,~d .. kamerę specja.lis- Obejrzeliśmy też !)o bardzo ·d ads:ptacjl t re.f.yserii Bogusława ' 
tów o ?a pa !'! . yr!Prłzy. dający siE: . wy· przt.~wi.e . drugi . pr_og raf!~ Cw sz. ęśl.l- L.itwińca l ·dowcipnej scenografl.i · 
( '? erpać w ~ ~ •uw · ·kt l:k unastu m1nut wszeJ JU7 form1e) . z . cyklu ,.fh t.orta ?wtra Wieczorka. Doskonałe były tet 

,,Rmmail oś<' it· :~troszk(' znów ja!< by muzyki", wg scefi;~ri usza. l 1.·· k ~n- knrespondujące ze sobą Halina Buyno 
'Się (tlomen om,-n) urozmaiciły . Krót ki tarzem prof. S. Śledzińskle6.0, p wię- ł .Tadwlga Skupnfk. 
fc-Ji eton , . Rez pał\_~ ld e domy" wys1edl eony Bc:-ethovenowł,. J3ar~zo afny Finał 'testhvalu płosenti z Wiednia 
nieco poza· . t,bn ~ . łagodnej perswazji był zest.aw utworów - hard zły nie przyniósł iadnych rewelacji. "So· 
i napominani a, w 1akhn . redagowany dźwięk, na czym str"'acił ólnie pot 66" był chyba ciekaws1y, cho~ nie 
test lokalny ~dennik ; Na$Z ośrodek finał Koncertu C-dur. miał wspaniałej oprawy Hoffburgu. 
przygotował q~tatnlo · dwa pro~t·amy .JJtl' A w teatrzfł?· Na scenie wsp Na koniec słowo o "Refleksjach", 

· duku:nentalne . .. Pief.wszym był repor-: · nej w Katowicach wys'tawłono a raczej o odkrytyrn przez nle dziele 
ta7 poświęcony r~~nicy wizyty dele~ 7.Wolenfe . Wotana" Ernesta Hera. · pt. ,.Nomenklatura:: zawodów" ·cmamy, 
gacjł partyjno-~;ządowej .ZSRR1 we Jest ·to historia kariery politjcznej icb J)Onad dwa tysiące), które imputuje 
"'rocfawiu 7 k~f.~t.nła u b. r. z okazjł w okresie rodzącego sfę w NłEnf.elech urzędowo; i legalnie językowi pollkie
podpisltnia w War~z~wie nowego ukła- taszyzmu. Postacłą ttyzjera W'ftana, mu takie oto specjały : iglarz, l'nodelarŻ 
du o przyjatnł~ współpracy i wzajem- Toller w wizjonerski . apos6b . za po- w gipsie, k.ompletowaez, obałwlarz, 
nej . pomoey. ~ut.or.zy .· drugiego prog- wtada nadejście Hitlera·, który <!Cpiero ~estawiacz wódek. topiarz, glęcia.rt 
ramu W . . Roslń.~kJ i Z. Ubttrman .w kilka lat po napisaniu sztuk{ fł~gnie profilu, drapacz tkanin Itp. Quo vadis, 
(przy konsul1ar:ji doc. M. Orzechow· skutecznie po władzę. . .' · mowo ojczysta, quo vadi!-i 1 kto eię. , 
skiego) zajęl i 1 się . napastliwym arty- ' Znakomita ·obsada podpierała ;,2:oł- tam popycha?··. . ·.'· l 
kułem, który ~ u~~~ał ~~ę niedawno w nierza królowej ~~adagaskaru 'f, sta- . ' Y-·~ • • J. MAJE_!tOWA W 


